
Упис примљених кандидата у прву годину основних академских студија у школској 2016/17. години вршиће се од 4. до 8. јула од 9 до 14 

часова у канцеларији бр.2 (студентска служба)   

Потребно за упис: 

- Оригинална документа (диплома, сведочанства, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству ) уколико нису 

достављена приликом конкурисања 

- Комплет образаца за упис (купује се у факултетској књижари) 

- Изјава о изборним предметима за студијски програм који се уписује (тражити у факултетској књижари)  

- 2 фотографијe (димензије 3,5x4,5cm) 

- Уплата у износу од 6.000,00 динара на име уписа (плаћају и буџетски и самофинансирајући студенти) - ПРИМЕР 

- Уплата у износу од 7.500,00 динара на име прве рате школарине за самофинансирајуће студенте 

- жиро-рачун факултета 840-1271666-43 

Приликом попуњавања образаца потребно је попунити; 

- 2 ШВ обрасца – обавезно потписати, не лепити фотографије! 

- Уписни лист – обавезно попунити све тражене податке (обратити пажњу да се упишу бодови из школе и бодови са пријемног 

испита, као и серијски број индекса) 

- Изјава о статусу студента (за буџетске студенте) 

- Изјава о завршеном средњем четворогодишњем образовању 

- Индекс –  лева страна 

 Уписати ЈМБГ изнад места за фотографију, 

  уписти лично име и презиме и потписати испод места за фотографију 

  Не лепити фотографију! Не лепити фолију 

Индекс – десна страна 

 Уписти тражене податке – Име и презиме, име једног родитеља, датум , место, општину и државу рођења студента а не 

родитеља!  

 У рубрику „Врста студија“ уписати: Основне академске студије, 

 „степен студија“:први степен,  

 у рубрику „Назив студијског програма“ – уписати назив студијског програма за који је кандидат конкурисао (може се 

преписати са ранг листе) 

  У рубрику „обим изражен у ЕСПБ“ и „време трајања студија“ уписати 240ЕСПБ и 4 године 

Пример попуњене уплатнице*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Уплатницу за прву рату школарине попунити на исти начин, осим што је сврха: прва рата школарине, а  износ 7.500,00 

Ненад Ненадовић, Зрењанин, 

Артемова 487 

Трошкови уписа 

Технички факултет „Михајло Пупин“ 

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб 

6.000,00   

840-1271666-43 

  


